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Хората с обучителни трудности 
изпитват затруднения в процеса на 
намиране на работа.  

Този проект е с фокус върху 
споделянето на знание и опит между 
партньори във връзка с 
широкоспектърна оценка на 
способностите на хора с обучителни 
трудности с цел – осигуряване на 
трудова заетост.  

 

www.job-coaching.weebly.com 

 

Job Coaching за хора  

с обучителни трудности 



Съществува национално 
законодателство за осигуряване на 
трудова заетост на известен 
процент на лица с обучителни 
трудности.  

Независимо от съществуващите 
закони, важно е да се оценят техните 
умения и да се препоръча  подходяща 
работа или програма за обучението 
им.  

За да се постигне такова решение, 
трябва да бъдат оценявани 
способностите на хора с обучителни 
трудности, които желаят да бъдат 
наети на работа.  

Възниква въпроса: Как могат да бъдат 
оценени техните умения? 

Този проект споделязнания и опит 
относно техниките на оценка, 
използвани в страните-участнички.  
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Хората са уникални. За да могат да 
намерият своето място на пазара на 
труда, те трябва да имат квалификация. 
Това е първата и голяма бариера пред 
хората с обучителни трудности. 
Традиционният начин на мислене се 
основава на квалификациите, а за тази 
група от хора е необходимо мислене, 
което да е базирано на тяхната 
компетентност. 

Проектът има за цел да открие 
съществуващите в тази връзка опит и 
познания и да подобри техниките за 
създаване на такива тестове за оценка.  

Целевата група са лица с обучителни 
трудности, които са завършили 
професионални гимназии и подлежат на 
трудова заетост.  
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